
 Uthibitisho wa kazi zilizopangwa
ORODHA YA MADA ZA FOGs

Wilaya:

FOG #:

Na. Maelezo    Mlengwa
Ndiyo/

Hapana / 
Haihusiki

Maoni / 
Maelezo / 

Hoja

1 Hatua ya 1 - Bajeti ya Wilaya & mpango kazi

1.1 Kusainiwa ruzuku wajibifu

2 Hatua ya 2- Mpango Mkakati, Magonjwa yasiyopewa kipaumbele ya ukanda 
wa kitropiki (NTD)  na uhamasishaji wa kijamii

Malengo

2.1 Kuandaa mkutano wa kamati za lishe wa sekta mbalimbali kila robo mwezi  mkutano 1

2.2 Kuandaa mkutano wa kupitia mpango kazi kila robo mwaka  mkutano 1

2.3 Kufanya ufuatiliaji kila robo mwaka    Kata

2.4 Kufanya mafunzo  na Timu ya  Usimamizi  wa afya wa Halmashauri / Timu ya 
usimamizi ya Halmashauri

 2 mikutano

2.5 Kufanya mafunzo kuhusu mbinu za kubadili tabia ya jamii katika afya na lishe 
kwa njia ya ushuhuda

 mfunzo 1

2.6 Kufanya mikutano ya uhamasishaji  mkutano 1    

2.7 Kufanya mafunzo ya marudio kwa wakufunzi wa ngazi ya halmashauri  mfunzo 1

2.8 Kufanya mafunzo kwa watoa huduma za afya kuhusu mikakati ya kupunguza 
udumavu

Watoa huduma 
za afya

2.9 Kufanya mafunzo ya watoa huduma za afya ngazi ya jamii na washiriki wa Asasi 
za Kiraia kuhusu mikakati ya kupunguza ya udumavu 

WAJA/AZAKI   

2.10 Kutambua kaya za wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka miwili, na 
kutambua vikundi vya kusaidiana vilivyopo 

TAARIFA 1 

2.11 Kufanya ziara za kutembelea majumbani na kuwapa motisha watoa huduma za 
afya ngazi ya jamii

Miezi  3 au 3

2.12 Kuwapa motisha wasimamizi wa watoa huduma za afya katika ngazi ya jamii Miezi  3 au 4 

2.13 Kufanya mikutano na wasimamizi wa watoa huduma za afya ngazi ya jamii kila 
mwezi

Miezi  3 au 4 

2.14 Kuandaa taarifa Taarifa 1 

Jina na saini ya mhusika wa mkoa:

Meneja wa programu:   

Saini ya Meneja wa Mkoa:   

Tarehe:   

Meneja wa ruzuku:   

Saini ya meneja wa ruzuku:      

Tarehe:



Uthibitisho wa kazi zilizopangwa
ORODHA  YA MADA ZA FOGs

Mkoa:
FOG #: 

No.  Maelezo Malengo
Ndiyo/

Hapana/
Haihusiki

Maoni / Maelezo / 
Hoja

1 Hatua ya 1-Bajeti ya Sekretarieti ya Mkoa &Mpango kazi
1.1 FOG iliyo sainiwa 1 Fog

2 Hatua ya 2-Mpango mkakati, Mkutano wa kamati ya lishe 
wa nusu mwaka na uhamasishaji wa jamii. 

Malengo

2.1 Kuandaa kongamano la mwaka kuhusu upangaji wa mipango 
na bajeti

Kongamano 1

2.2 Kufanya mikutano ya kamati ya lishe ya mkoa  mara mbili 
kwa mwaka

 Mkutano 1

2.3 Kufanya usimamizi shirikishi wa pamoja katika shughuli 
zinazotekelezwa katika ngazi ya wilaya kwa robo mwaka 

 USIMAMIZI 1

Meneja wa programu:   

Saini ya Meneja wa Programu:   

Taehe:   

Meneja wa ruzuku:   

Saini  ya meneja wa ruzuku:      

Tarehe:


